I. Údaje o zařízení
Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

Telefon: 378 609 695 – mateřská škola
378 609 619 – školní jídelna

E-mail: ms@vrcen.cz
www.stránky: ms.vrcen.cz
IČO: 60611898

Zřizovatel: Obec Vrčeň

Provozovatel: Obecní úřad Vrčeň

Statutární orgán: ředitelka Eva Beránková

Typ školy: s celodenním provozem

Stanovená kapacita: 56 dětí

Provozní doba 6,00 – 18,00 hodin

II. Využití zařízení pro jiné aktivity
-

náprava řeči – logopedie
výuka cizího jazyka
zájmové kroužky a jiné aktivity
ZUŠ s výukou zpěvu, dramatické výchovy
organizování společných akcí a činností pro rodiče a děti – v odpoledních
hodinách
organizování divadelních představení – v dopoledních hodinách
stravování cizích strávníků – zaměstnanci OÚ a ostatní strávníci se
stravují se školní jídelně před nebo po odchodu dětí ze základní školy
sborový zpěv dospělých
výuka cizího jazyka dospělých
přednášky a jiné vzdělávací akce

III. Režimové momenty
Nástup dětí
-

děti přicházejí do MŠ od 6,00 do 9,00 hodin – v ojedinělých případech mohou přicházet i
během dopoledne
mateřskou školu včetně celého objektu otevírá při příchodu paní školnice a dohlíží na děti
do 7,00 hodin, kdy přichází paní učitelky
paní uklízečka dohlíží na děti odpoledne od 17,00 do 18,00 hodin, poté zkontroluje všechny
dveře a okna, zda jsou zavřené a celou budovu i objekt uzamkne.

Spontánní hra
-

převažuje během celodenního pobytu dítěte v mateřské škole – v rámci denního režimu se
nejvíce zařazuje v ranních hrách, tj. od 6,00 do 8,45 hodin, při pobytu venku – od 10,00 do
11,45 hodin a v odpoledních činnostech – od 13,30 do 16,30 hodin

Činnosti dětí řízené pedagogem
-

převážně od 9,20 do 9,40 hodin, dále individuelně v rámci dopoledních a odpoledních
činností a aktivit dětí

Sledování televize
-

pouze příležitostně a krátkodobě, převážně při odpoledním odpočinku

Pobyt venku
-

pozemek využívaný k pohybové aktivitě dětí / školní zahrada /
je pravidelně udržován
pozemek je dostatečně velký – na 1 dítě připadá 71 m2
pískoviště je udržováno v čistotě a pořádku a je pravidelně měněn písek,
v letním období je přikrýváno plachtou po každém použití, v suchých
a horkých dnech je písek kropen čistou vodou proti prašnosti
denní doba pobytu venku činí zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne
se řídí délkou pobytu dětí v zařízení
v zimním i letním období je délka pobytu upravována vzhledem k počasí a
povětrnostním podmínkám
pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých
klimatických podmínkách
na pozemku se pohybují děti pod dozorem pedagogů nebo rodičů a mohou využívat
k pobytu všechny zahradní hračky

Odpočinek, spánek
-

odpolední odpočinek je zařazován především pro mladší děti a to v době od 12,30 do 14,15
hodin- děti spící se převlékají do pyžam, denní oblečení si ukládají na stoličky u lehátek
po přečtení pohádky mladší děti usínají a velké děti si mohou ve třídě hrát nebo vykonávat
jiné zájmové činnosti – mohou využívat v té době i školní zahradu
tímto jsou respektovány individuální potřeby dítěte
po odpoledním odpočinku jsou lehátka ponechána v ložnici k vyvětrání, poté se uklízí do
prostoru k tomu určenému
pyžama si děti ukládají rozložená na lehátka – k provětrání / odpovídá školnice /

Stravování
-

součástí mateřské školy je školní jídelna pro mateřskou a základní školu, příprava jídla je
vlastní
podávání svačin : 9,00 hodin, odpolední 15,00 hodin nebo průběžně
systém podávání svačin je u starších dětí samoobslužný, u mladších jen částečně
obědy: doba výdeje 12,00 – 12,30 – mateřská škola
základní škola 11,30 – 13,00
časový odstup mezi jednotlivými jídly v mateřské škole jsou 3 hodiny
do školního stravování je možné přijmout dary pouze v podobě čerstvého ovoce nebo
zeleniny

Pitný režim
-

-

v mateřské škole je dodržován pitný režim- každé dítě vlastní svůj hrnek / přinesený
z domova / , ještě navíc označený svojí značkou. Tento si každé ráno po příchodu připraví
na místo k tomu určenému a dále se samo obsluhuje během dne podle potřeby
z připravených džbánků s nápoji – zodpovídají paní učitelky
děti pijí během dne dle své potřeby i na školní zahradě při pobytu venku
nápoje si děti doplňují samy z konvic, mladším dětem pomáhá paní učitelka
po odchodu dětí ze zařízení školnice hrnky umyje
při podávání společné stravy je dětem umožněno nalévat si většinou z několika nápojů- čaj,
ovocná šťáva, mléko, stolní nebo minerální voda s příchutí nebo bez příchutě
tyto jsou na stolech v konvicích dětem k potřebě

Otužování
-

způsob otužování je každoročně projednán s rodiči na začátku školního roku
preferujeme otužování vzduchem a pobytem venku za každého přijatelného
počasí
děti spí ve vyvětrané místnosti s nadstevřeným oknem ( dle počasí a teploty
v ložnici ) zodpovídá uklízečka
ve třídách je stálá teplota – zodpovídá uklízečka
ke cvičení je co nejvíce využíván pobyt venku – cvičení na čerstvém vzduchu
před spánkem si děti pravidelně čistí zuby – k tomu má každé dítě svůj kartáček a kelímek
řádně označený

IV. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla:
-

lůžkoviny – za 21 dní
ručníky – 1x týdně, v případě potřeby ihned
pyžama 1x za 14 dní

Způsob praní prádla:
-

pyžama a osobní věci , které jsou ve vlastnictví rodičů si rodiče dle potřeby perou sami,
pyžama pravidelně nejpozději po 14 dnech

-

ubrusy, ručníky, utěrky a ložní povlečení dětí perou paní uklízečky dle potřeby v prádelně
MŠ
pracovní oděv si perou paní kuchařky i uklízečka a školnice samy

-

Způsob manipulace s prádlem:
-

použité nebo znečištěné prádlo své vlastní si rodiče odnášejí ihned domů – pokud některé
dítě nedochází v době výměny pyžam do mateřské školy, uloží se jim do igelitového pytle
do úklidové místnosti, čisté pyžamo přináší rodiče hned na začátku dalšího týdne – čisté
prádlo je uloženo odděleně ve skříni k tomu určené

Zpracováno podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů.
Ve Vrčeni, 1. září 2010
Eva Beránková, ředitelka školy
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